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Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea şi dezvoltarea sub as
economic a unor exploataţii familiale prin sporirea cantitativă şi îmbunătăţirea
producţiei de carne la efectivele de ovine din rasele locale, eficientizarea ferme
prin creşterea numărului de miei înţărcaţi şi realizarea de carcase de tineret ov
de calitate, valorificate la preţuri superioare pe piaţă.

Perioada de derulare a proiectului 06.10.2015-30.11.201

FAZA I
Elaborare unui studiu documentar, stabilirea protocolului

metodologiei de lucru, organizarea loturilor experimentale şi e
montelor conform schemelor de încrucişare stabilite



ACTIVITĂŢI DE EFECTUAT

Faza a I-a de execuţie a proiectului a avut de realizat activităţile:

Elaborarea unui studiu privind ameliorarea producţiei de carne de ovine ;

Stabilirea efectivelor de ovine de la conducătorul de proiect şi parteneri, alegerea

şi aprecierea (bonitarea) acestora;

 Stabilirea protocoalelor de lucru la conducătorul de proiect şi parteneri;

 Achiziţionarea masculilor reproducători din rasele de carne;

 Elaborarea raţiilor furajare pentru reproducătorii masculi;

 Elaborarea raţiilor furajare pentru efectivele de oi matcă;

 Alcătuirea planului de potrivire perechilor;

 Examenul materialului seminal;

 Pregătirea oilor pentru montă;

 Efectuarea montei şi urmărirea neîntoarcerilor;

 Asigurarea condiţiilor optime pentru oile gestante;

 Pregătirea spaţiilor pentru campania de fătare.



Rasele  româneşti de ovine 
Rasa Merinos de Palas (foto Vicovan Gabriel)

Rasa de Carne-Palas, creaţie a ICDCOC Palas (foto Vicovan Gabriel)



Rasa Ţurcană de Caransebeş                           Rasa Ţurcană de Brastavăţ

Rasa Ţurcană de Poiana Sibiului



Ţigaie Bucălaie                      Ţigaie  ruginie

Miei Ţigaie Bucălaie                              Miei Ţigaie  ruginie



Berbeci de rasă Suffolk                               Berbeci din rasa Texel- Belgian

Rasa Border-Leicester Rasa   Romney-Marsh



Rasa Hampshire Rasa  Sduthdown



Rasa Charollais Rasa Ille de France

Rasa Bleu du Maine



Rasa Berrichonne du Cher Rasa Blackface



MATERIAL ŞI METODA DE LUCRU

Lucrările proiectului se realizează pe efective de ovine de la Unitatea contractantă şi ale 
partenerilor.Responsabilitatea realizării activităţilor de cercetare este după cum urmează:

 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas-
Constanţa – oi Merinos din zona Dobrogei;

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Reghin –
pentru rasa Ţigaie din Mureş;

SC Acvila SRL Tulcea –Crescător, oi de rasă Merinos;

I.I. –Polifronie – Constanţa, Crescător, oi de rasă Merinos.

Efectivele de ovine folosite pentru efectuarea activităţilor din planul de realizare
aparţin unor populaţii de ovine a căror însuşiri morfo-productive şi potenţial genetic
corespund standardelor raselor locale de ovine din zonele repective. Oile cuprinse în
loturile experimentale (100 capete de oi în fiecare lot) au fost cântărite individual şi s-a
efectuat bonitarea acestora. S-a efectuat elaborarea raţiilor furajare pentru perioada de
pregătire pentru montă şi pentru perioada de montă, atât pentru masculi cât şi pentru
femele. S-a efectuat supravegherea sanitară-veterinară a tuturor loturilor de ovine şi a
masculilor reproducători. S-a efectuat pregătirea oilor şi berbecilor pentru campania de
montă printr-o hrănire stimulativă. Pentru masculii pepinieri s-au efectuat recoltări
periodice în scopul determinării valorii biologice a materialului seminal. A fost urmărită
efectuarea montelor, conform planului de potrivire a perechilor, stabilit anterior. Oile
montate au fost urmărite pentru a depista întoarcerile, stabilindu-se procentul de
neîntoarceri (NR%) şi efectuându-se repetarea montei, acolo unde a fost cazul, cu acelaşi



REZULTATE OBŢINUTE

 Asigurarea necesarului de berbeci de reproducţie din rasele  specializate pentru 
producţia de carne

Alcătuirea planului de potrivire a perechilor şi controlul reproducătorilor masculi, s-a
efectuat planul de potrivire a perechilor urmărindu-se împerecherea berbecilor de
carne din Rasa de Carne Palas, Suffolk, Charollais cu oi de rasă Merinos şi Ţigaie
pentru obţinerea metişilor F1. S-au efectuat potrivirile perechilor şi pentru creşterea în
rasă curată, pentru obţinerea mieilor din loturile martor. S-au efectuat recoltări ale
materialului seminal pentru aprecierea valorii biologice a materialului seminal
determinându-se numărul de spermatozoizi pe ml de material seminal, mobilitatea
spermatozoizilor, numărul de spermatozoizi morţi (%) şi numărul de spermatozoizi cu
anomalii (%). Berbecii care au avut valori scăzute ale acestor indicatori au fost
îndepărtaţi de la montă, ei folosindu-se ca încercători. Masculii care prezentau indici
spermatici reduşi nu s-au folosit la montă (s-au admis pentru montă masculi care
aveau materialul seminal în cantitate de 1,2-1,5 ml, spermă deasă sau medie deasă (D
– MD), cu peste 85% spermatozoizi vii, mobilitate de 90-95% şi 15% spermatozoizi
morţi şi cu anomalii).



Raţie furajeră pentru berbeci în perioada de pregătire şi de montă, în timpul păşunatului 
(berbeci în greutate de 75-85 kg) 

Perioada  
Pregătire  

 
Montă  

  
Nutreţuri 

 
UM 

Cantitatea  SU UN PBD Cantitat
ea  

SU UN  
PBD 

Fân de lucernă kg 1,5 1,27 0,75 144 1,5 1,27 0,75 144 
Orz boabe kg 0,5 0,43 0,56 42 0,25 0,21 0,28 21 
Ovăz boabe kg 1,0 0,85 1,0 80 1,5 1,27 1,5 120 
Sare  kg 0,02 0,02 - - 0,02 0,02 - - 
Cretă furajeră kg 0,015 0,015 - - 0,015 0,015 - - 
Total   - 2,58 2,31 266 - 2,78 2,23 243 

 (în perioada de pregătire s-au asigurat 0,89 UN/kg SU, 103 g PBD/kg SU şi 115 PBD/UN; 
 în perioada de montă  s-au asigurat 0,91 UN/kg SU, 103 g PBD/kg SU şi 113 g PBD/UN ) 

 



Raţie furajeră pentru oi  în perioada de pregătire pentru montă şi de montă 
 

Specificare  
Perioada de păşunat Perioada de stabulaţie 

 
Nutreţuri 

 
UM 

Cantitatea SU UN PBD Cantitatea SU UN PBD 
Păşune lucernă + 
trifoi alb 

kg 7 1,75 1,05 140 - - - - 

Fân-leguminoase kg - - - - 1,5 1,27 0,75 144 
Orz boabe kg 0,2 0,17 0,24 13 0,2 0,17 0,24 13 
Porumb boabe kg 0,2 0,17 0,24 13 0,5 0,43 0,60 33 
Cretă furajeră g 20,0 - - - 20,0 - - - 
Sare  g 15,0 - - - 16,0 - - - 
Total  - - 2,09 1,53 166 - 1,87 1,59 190 

   (în perioada de păşunat s-au asigurat 0,73 UN/kg SU şi  79 g PD/kg SU; în  
     perioada de stabulaţie  s-au asigurat 0,85 UN/kg SU şi 103 g PD/kg SU ) 



                                                                                     
                                                                                                                               Tabelul nr. 11 

Neîntoarcerile la ovine  
 

Femele în 
estru clinic-

montate 

Nr. 
crt. 

Specia/rasa sau 
populaţia 

Femele în 
experienţă 

(n) 
n % 

Femele 
întoarse 

după 
prima 
montă 

Femele 
întoarse 
după a 
doua 

montă  

Neîntoarceri 
la sfârşitul 

perioadei de 
montă 

(%) 
1. ♀Merinos de Palas X 

♂Rasa de Carne Palas 
103 98 95,15 5 5 95,15 

2. ♀ Rasa de Carne Palas 
X♂Rasa de Carne Palas 

105 94 89,52 6 2 98,10 

3. ♀/Merinos de Palas X 
♂ Merinos de Palas 

98 96 97,96 3 2 97,96 

4. ♀ Merinos de Palas X 
♂Merinos de Palas 

30 30 100 3 1 96,66 

5. 
 

♀ Merinos de Palas X 
♂Merinos de Palas 

35 34 97,14 3 1 97,14 

6. ♀Ţigaie X ♂Rasa de 
Carne Palas 

122 119 97,54 5 4 96,72 

7. 
 

♀ ŢigaieX ♂Ţigaie 83 83 100 4 3 96,39 

8. ♀Ţigaie X ♂Charollais 96 95 98,96 12 3 96,88 

9. ♀Merinos de Palas X 
♂Charollais 

99 98 98,99 4 3 96,97 

10. ♀Merinos de Palas X 
♂Suffolk 

201 195 97,01 7 5 97,51 

11. ♀Merinos de Palas X 
♂Suffolk 

100 97 97 5 5 95,00 

 



 S-a efectuat planul de potrivire a perechilor urmărind împerecherea berbecilor de
carne Rasa de Carne Palas, Suffolk şi Charollais cu oi Merinos şi Ţigaie pentru
obţinerea metişilor şi pentru creşterea în rasă curată, pentru obţinerea mieilor din
loturile martor.

 S-a efectuat supravegherea sanitară-veterinară a reproducătorilor, s-au recoltat probe
de sânge de la berbeci pentru examenul serologic, rezultatul examenului a fost
negativ.

 S-au efectuat recoltări ale materialului seminal pentru determinarea valorii biologice a
spermei şi s-a efectuat examenul bacteriologic al spermei.

 S-au efectuat analize calitative ale spermei, s-au admis pentru montă masculi care
aveau materialul seminal în cantitate de 1,2-1,5 ml, spermă deasă sau medie deasă
(D – MD), cu peste 85% spermatozoizi vii, mobilitate de 90-95% şi 15% spermatozoizi
morţi şi cu anomalii.

 Pentru berbecii pepinieri în perioada de pregătire pentru montă s-au asigurat 2,58 kg
SU, 2,31UN şi 2266 g PBD, deci un consum de 0,89 UN/kg SU şi 103 g PBD/kg; în
perioada de montă s-au asigurat 2,78 kg SU, 2,53 UN, 285 g PBD, deci un consum de
0,91 UN/kg SU şi 103 g PBD/kg SU.

 La oi s-au asigurat în perioada de păşunat 2,09 kg SU, 1,53 UN, 166g PBD, deci un
consum de 0,73 UN/kg SU şi 123 g PD/kg; în perioada de stabulaţie s-au asigurat 1,87
kg SU, 1,59 UN, 190 g PBD, deci un consum de 0,82 UN/kg SU şi 103 g PD/kg SU.

III CONCLUZII


